Bekendmaking van geringe niet-geldelijke voordelen
Dit supplement dient te worden gelezen in samenhang met de Algemene Voorwaarden van Van
Lanschot, of enig ander specifiek productdocument voor beleggingsdiensten uitgevoerd door Van
Lanschot Kempen NV (en elk van haar dochterondernemingen en bijkantoren gevestigd in de EER) en
Kempen Capital Management NV (of enig ander van haar bijkantoren gevestigd in de EER), allen
tezamen hierna “VLK”.
Het doel van dit supplement is u te informeren dat, in verband met de diensten die VLK van tijd tot tijd
aan u verleent, VLK onder de toepasselijke wetgeving toelaatbare geringe niet-geldelijke voordelen kan
ontvangen van of verstrekken aan derden, en aan u kan verstrekken, waaronder:
1. Giften en amusement tot een waarde die van tijd tot tijd in het beleid van VLK wordt bepaald;
2. Reclamemateriaal in het kader van de normale bedrijfsuitoefening (met uitzondering van
reclamemateriaal dat onderzoek vormt);
3. Handelsideeën en -commentaren (met uitzondering van ideeën of commentaren die
onderzoek vormen);
4. Opleidingssessies in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
5. Conferenties, seminars en andere evenementen (georganiseerd door VLK of plaatsen voorzien
op evenementen van derden);
6. Deal en non-deal roadshows (waarbij VLK optreedt voor de emittent);
7. Pre-Deal Research, d.w.z. onderzoek dat wordt verricht ter bevordering van een nieuwe
emissie door een onderneming in het kader van een kapitaalverhoging door de emittent;
8. Gratis onderzoeksproeven aangeboden op proefbasis zoals overeengekomen tussen de
aanbieder en de ontvanger;
9. Overige andere diensten en/of voordelen die op grond van de toepasselijke wetgeving van tijd
tot tijd als geringe niet-geldelijke voordelen kunnen worden beschouwd.
Wij wijzen er op dat de wettelijke regels en beperkingen die van toepassing zijn op het ontvangen van
vergoedingen of commissies of het verstrekken of ontvangen van niet-geldelijke voordelen, zowel aan
als van derden, van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Daarom moet u zelf beoordelen of een
niet-geldelijk voordeel dat wij u aanbieden, in overeenstemming is met de wettelijke regels zoals die op
u van toepassing zijn.

